
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ-ESCOLA I 

 
Sr. Responsável, 
 

Nossas crianças, seu protagonismo e sua aprendizagem são os objetivos que a escola e a 
família têm em comum. 

A cada faixa etária, o ritmo para a aquisição e assimilação do novo conteúdo se diferencia. O 
essencial para a construção da aprendizagem na fase da Educação Infantil é a vivência, 
experiência no concreto e revisitar cada conteúdo. 

Acreditamos que, nessa parceria, é importante que tenham o esclarecimento de que: 

1. Todas as videoaulas oferecidas precisam ser assistidas pelo responsável, primeiramente, a fim 
de se organizar para incluir o aluno no universo que será proposto. 

2. Observar se a aula incluirá o uso de materiais como: cola, papel, tesoura, lápis de cor, revista. 
E já separar, evitando pausas desnecessárias que provoquem a perda da atenção e desvio de 
foco nas crianças. 

3. Atividades lúdicas que utilizam músicas, danças, brincadeiras e similares envolvem muito mais 
a criança do que um simples papel. 

4. A repetição de conteúdos e atividades é fator direto ligado à fixação do que foi visto. Não há 
problemas, então, em repetir alguma brincadeira ou em ver novamente algum vídeo. Lembre-
se de que cada um tem seu ritmo de aprendizagem. 

5. Procure estabelecer o mesmo horário, todos os dias, para que a criança se envolva nas 
atividades propostas pela escola. Desta forma, ela perceberá que há uma rotina a ser seguida. 
Nesta fase, a construção e a percepção da rotina são fundamentais e auxiliam na disciplina. 

6. Caso seja possível, reserve um ambiente calmo para estes momentos. Pouco ruído externo, 
com menos interrupção e livre de distrações. (TV ligada à toa, brinquedos espalhados que não 
serão úteis, etc.) 

7. Em certas propostas, mesa e cadeira são necessárias. Mas nem sempre será assim. Não se 
esqueça de que atividades como sentar-se no chão para brincar, deitar, pular, podem oferecer 
muito mais à criança. 

8. Sua companhia, apoio e paciência neste momento delicado serão suportes para que a criança 
aprenda e não sobre espaço para ansiedade. 

 

 

 

Vamos às orientações de atividades desta semana. 

As atividades deverão ser feitas ao longo da semana, evitando a exaustão e o desinteresse do 
aluno. 



 
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DA SEMANA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA I 

 

Unidade 1: Eu, minha escola e meus colegas. 

• Letra D. 

1. Escreva a letra D em uma folha de papel e mostre o som dela em uma palavra. 

2. Procurem, na casa, objetos que comecem com a letra D em seu nome. A cada um 
encontrado, anote o nome em uma folha de papel, usando a letra “em caixa alta”. Ex: 
DADO. 

3. Pergunte à criança se ela conhece alguém cujo o nome comece com a letra D. 

4. Brinquem de falar palavras com a letra D: frutas, objetos, nomes. Se a criança citar 
alguma palavra que não tenha a letra D, escreva-a e pergunte se a letrinha está lá. 

5. Façam, juntos, o desenho da letra D em superfícies diversas. Ex: pratos com farinha de 
trigo, pote com água (coloque pouca para que o dedo encoste no fundo), etc. 

6. Façam, juntos, a folha de atividades: “De olho nas letrinhas” 
 

• Características do tempo / fenômenos da natureza. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo com este tema. 

2. Peça para a criança olhar pela janela como está o dia lá fora. Façam um desenho 
correspondente ao observado. 

3. Pergunte à ela como ela prefere que o dia fique: ensolarado, chuvoso, nublado. 

4. Converse sobre quais atividades são possíveis de serem feitas em cada tipo de 
característica do tempo. Ex: quando está ensolarado, podemos ir à praia. 

5. Separem, em casa, quais roupas e acessórios se adequam a cada tipo de clima. Deixe 
que a criança escolha o que prefere. Ex: usar calça comprida, galocha e guarda-chuva 
para dias chuvosos. Façam uma foto dela vestida assim. 

 

• Identificação dos períodos: dia / noite. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo com este tema. 

2. Peça para a criança identificar se está de dia ou de noite. Pergunte como ela chegou a 
essa conclusão. 

3. Conversem sobre atividades do dia a dia que são comuns ao dia e outras à noite. 

4. Juntos, escolham duas vestimentas: uma roupa para ir à escola e outra para dormir. 
Questione a criança qual será usada de dia e qual será usada à noite. Ajude-o a se 
vestir com cada uma e façam duas fotos diferentes. Vale similar que está indo para 
escola ou dormindo. 

5. Associem as refeições ao período do dia. Ex: nós almoçamos durante o dia ou à noite? 

6. Façam, juntos, a folha de atividades: “Embelezando o jardim”. 
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• Conceitos: muito / pouco, cheio / vazio 

1. Pegue um cesto de brinquedo e peça para que a criança retire o que há dentro. 
Questione: ficou cheio ou vazio? 

2. Façam, juntos, muitas bolinhas de papel. Usando dois copos (de plástico) brinquem de 
acertar as bolinhas dentro (tomem certa distância para ficar divertido). Depois, pergunte 
quem acertou muitas e quem acertou poucas bolinhas no copo. 

3. Abram as gavetas dos armários e concluam, juntos, se elas estão cheias ou vazias. 

4. Utilizando pacotes de biscoitos (abertos ou intactos), pergunte se eles estão cheios ou 
vazios. 

5. Use um espaço para delimitar onde terá “pouco” e onde ficará “muito”. Ex: na frente do 
sofá / atrás do sofá. Dê o comando à criança para colocar muitos sapatos na frente do 
sofá e poucos sapatos atrás do sofá. Para ficar divertido, limite o tempo. Depois, conclua 
com ele se acertou. 

6. Façam, juntos, a folha de atividade: “Sempre contando”. 


